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Konec septembra 2015 je častitljiv življenjski jubilej
praznovala Lepša Šturm, iskriva in mladostna gospa,
tudi babica in prababica, polna bibliotekarskih spominov, zanimivih in koristnih tudi za današnje generacije knjižničarjev in informatikov.
Lepša Šturm je bila rojena 26. septembra 1925 v
Tovariševu v bližini Bačke Palanke (Srbija). Gimnazijo
je obiskovala v Ljubljani (maturirala leta 1944). V šolskem letu 1944/45 je končala abiturientski tečaj pri
Državni trgovski akademiji v Ljubljani. V letih 1945–
1947 je študirala na Agronomski fakulteti v Zagrebu,
nato pa študij biologije nadaljevala na Naravoslovnomatematični fakulteti Univerze v Ljubljani. Že kot študentka se je spoznala s knjižničnimi opravili – leta 1949 je namreč honorarno urejala knjižnico Inštituta za tehnično
mehaniko Tehniške visoke šole v Ljubljani. Leta 1951 se je zaposlila v revijskem oddelku Centralne tehniške knjižnice (CTK), v katerem je delala vse do upokojitve. Ves čas se
je specializirala za področje serijskih publikacij. Leta 1965 je postala vodja revijskega
oddelka CTK-ja, z obsežno zbirko 1500 naslovov domačih in tujih revij, ter prevzela
koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij na področju tehniških in prirodoslovnih
ved. V koordinacijskem krogu je takrat sodelovalo kar sedemdeset knjižnic tehniških
fakultet, inštitutov in specialnih knjižnic. Glede na vsakoletno omejevanje možnosti
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uvoza tuje literature so se morale knjižnice ustrezno organizirati, uskladiti in pravočasno pripraviti predloge za naročilo revij v obsegu, ki ga je dovoljeval priliv deviznih
sredstev. Tako je morala Lepša dostikrat prevzeti kopico dodatnih usklajevalnih nalog,
da je bila koordinacija opravljena racionalno in pravočasno.
Sodelovala je pri izdaji Kataloga pomembnejših inozemskih tehniških revij Centralne
tehniške knjižnice v Ljubljani (1963) ter bila sourednica publikacije Dopolnilo h katalogu inozemskih revij Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani (1967). Sodelovala je tudi
v redakcijskem odboru publikacije Univerzalna decimalna klasifikacija, kratka izdaja,
ki je izšla leta 1967 in 1982, in v uredniški skupini Centralnega kataloga serijskih publikacij v knjižnicah Slovenije za področje tehniških in prirodoslovnih ved. Katalog
je izšel v treh zvezkih (1975, 1979 in 1984), za tisk pa je bil že pripravljen s pomočjo
računalnika (programi so bili izdelani v jeziku PL 1 za računalnik IBM 360/30), o čemer je poročala na strokovnem srečanju Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije v
Mariboru (1973) in na jugoslovanskem posvetovanju o uporabi računalnikov v knjiž
nicah v Zagrebu (1977). Na prvem posvetovanju Sekcije za specialne knjižnice pri
ZBDS-ju leta 1985 je predstavila računalniški centralni katalog serijskih publikacij v
Sloveniji.
Objavila je strokovne prispevke o nabavi znanstvenih in strokovnih publikacij v CTKju, pomenu koordinirane nabave serijskih publikacij, avtomatizaciji centralnega kataloga serijskih publikacij CTK-ja in knjižnic s področja tehniških in prirodoslovnih ved
ter predstavila dejavnost Univerzitetne tehniške in informacijske knjižnice v Hannovru
(Nemčija) in javne knjižnice – Lending Library v Lutonu (Velika Britanija). Slednja jo je
zlasti navdušila zaradi uporabe sodobne tehnologije. Tako v prispevku, objavljenem v
reviji Knjižnica iz leta 1963 (št. 1/2, str. 55), preberemo, da je imela omenjena knjižnica
že takrat avtomatizirano izposojo in knjižnično skladišče: »Nič več zamudnega iskanja
bravčevih kartonov! Namesto tega se izposoja opravlja s pomočjo mikrofotografije,
zatem avtomatično sortira in izloča ‚zamujene‘ knjige z uporabo indeksa preluknjanih
kartic. Vrnjene knjige polagajo na tekoči trak, ki jih prenese do centralnega prostora,
kjer se knjige uredijo in nadalje z dvigali odpremljajo do magazinov.« Prav tako v reviji Knjižnica je v letih 1993–1973 predstavila vsebino petih letnikov revije Bulletin de
l‘UNESCO a l‘intention des bibliothèques, ki je objavljala članke s področja bibliotekarske
znanosti in dejavnosti knjižnic z vseh celin sveta.
Od leta 1979 do 1982. je v CTK-ju študentom knjižničarstva s takratne Pedagoške
akademije v Ljubljani predavala o strukturi ter uporabi domačih in tujih centralnih
katalogov serijskih publikacij. Na tečajih, ki jih je za knjižničarje tehniških knjižnic izvajala CTK, je predavala o katalogizaciji serijskih publikacij. V bibliotekarski stroki se
je izpopolnjevala na tečajih, seminarjih in predavanjih, ki so jih organizirali Narodna
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in univerzitetna knjižnica, Zavod za tehnično izobraževanje in druge organizacije.
Informacijsko-dokumentacijsko znanje je izpopolnjevala tudi v tujini. Leta 1962 se je
udeležila Mednarodne poletne šole knjižničarstva, ki je v organizaciji Britanskega sveta potekala v Birminghamu (Velika Britanija). S skupino strokovnjakov CTK-ja je leta
1971 obiskala nemško Univerzitetno tehniško in informacijsko knjižnico v Hannovru,
leta 1974 pa si je na štirinajstdnevnem študijskem potovanju, ki ga je organizirala
nemška agencija za mednarodno sodelovanje in študijsko izmenjavo v visokem šolstvu (DAAD), ogledala univerzitetne knjižnice v Regensburgu, Bochumu, Hannovru in
Zahodnem Berlinu ter se seznanila z njihovimi avtomatiziranimi centralnimi katalogi
serijskih publikacij.
Aktivno je delovala v slovenskem in jugoslovanskem bibliotekarskem združenju. Leta
1962 je prevzela vodenje ljubljanske podružnice Društva bibliotekarjev Slovenije, jo
vodila šest let, nato pa več mandatnih obdobij vodila samostojno Društvo bibliotekarjev Ljubljana. Bila je tudi članica upravnega odbora Društva bibliotekarjev Slovenije ter
delovala v različnih sekcijah in komisijah društva oziroma kasneje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Med drugim je bila tajnica sekcije za specialne knjižnice, predsednica komisije za Čopove diplome, članica upravnega odbora Kalanovega sklada ter
članica uredniškega sveta revije Knjižnica. V letih 1975–1979 je bila članica izvršnega
odbora Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije, več let tudi članica njegove sekcije za
specialne knjižnice.
Bibliotekarski strokovni izpit je opravila leta 1953, strokovna kvalifikacija častni bibliotekarski svetovalec ji je bila podeljena leta 1981. Društvo bibliotekarjev Slovenije ji je
leta 1967 podelilo Čopovo diplomo, leta 1974 je prejela diplomo Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije, leta 1969 pa je ob dvajsetletnici delovanja CTK-ja prejela državno
odlikovanje red dela s srebrnim vencem.
Najustvarjalnejša leta Lepše Šturm so povezana z obdobjem, ko je CTK s svojo informacijsko dejavnostjo predstavljala temeljno infrastrukturo za delovanje in razvoj
slovenskega gospodarstva (industrije) ter je postala osrednja knjižnica, informacijski,
referalni in izobraževalni center, ki je podpiral študij in znanstvenoraziskovalno delo
uporabnikov s tehniškega in prirodoslovnega področja. To je bilo tudi obdobje pospešenega razvoja avtomatizacije dejavnosti in poslovanja knjižnice, v katerega je
bila dejavno vključena vse od prvih začetkov uvajanja računalniške tehnologije v delo
knjižnice v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Lepše Šturm se njeni sodelavci in vsi, ki smo imeli priložnost z njo sodelovati, spominjamo kot strokovno vrhunsko usposobljene bibliotekarske delavke, vedno polne
volje do dela, odlične organizatorke in povezovalke, pripravljene pomagati in deliti
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znanje z drugimi, razumevajoče do svojih sodelavcev, zasebno pa kot velike športnice
in ljubiteljice zimskih športov, osebno skromne in dobre.
Vseživljenjsko učenje in zgodnje računalniško izobraževanje ter prostovoljstvo Lepši
ni bilo nikoli tuje. Tako še danes z veseljem, če ji zdravje dopušča, pobrska po svojem tabličnem računalniku, izmenjuje elektronsko pošto in se medgeneracijsko druži.
Čestitamo slavljenki in ji želimo še veliko kreativnih uric, zdravja in dobrega počutja.
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